
 
 

 رفع الملام

 عن الأئمة الأعلام
 

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  

 تاريخ المحاضرة:
 

 المكان:
 

 
  



 

 

 
2 

 2 (000) األئمة األعالمرفع املالم عن 

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
ا، ا كثير  الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  

 في رفع المالم عن األئمة األعالم: -رحمه هللا تعالى-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
تأويله مما ال يعتقده غيره أو جنسه السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو 

ا راجح كمعارضة كثير من الكوفيين ا أو ال يكون في الحقيقة معاِرض  ا معاِرض  ا معارض  معارض  
الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص 

 الحديث ثم قد يعتقد ما ليس..
التأصيل والتقعيد فعند الحنفية أصول وعند الشافعية أصول  قد يكون سبب الخالف الخالف في

وعند المالكية أصول وعند الحنابلة أصول يختلفون بسبب هذا االختالف في األصول تبًعا له 
م يختلفون في الفروع فمثالً  المفهوم  ؟إذا تعارض مفهوم خاص مع منطوق عام ما الذي يقدَّ

 الخاص واال المنطوق العام؟ 
 اص الخاص يقدم..طالب: الخ

إيه بس عندك منطوق وهذا مفهوم هذا فيه وجه قوة وهذا فيه وجه قوة وهذا فيه وجه ضعف وهذا 
ن نظرنا إلى المسألتين من حيث القوة فحصل  فيه وجه ضعف المسألة تحتاج إلى ترجيح وا 

ن هذا إشكال ألنها متساوية ال شك أن المنطوق أقوى من المفهوم والخاص أقوى من العام فيكو 
ا وعليه فيه شبه من العموم والخصوص الوجهي فمن أهل العلم من يرى أن المنطوق أقوى مطلقً 

على خصوص على  «إن الماء َطهور»جرى شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى حينما قدم عموم 
مفهوم حديث القلتين وهو خاص لكن يقابله من يقول بالعكس الخاص مقدم على العام ولو كان 

ا لهذا االختالف يكون اختالفهم فيما يتفرع على هذا األصل ا فتبعً ا والعام منطوقً هومً الخاص مف
 من المسائل.

 أحسن هللا إليك.
 ا لما في داللة القول من الوجوه الكثيرة.ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهر  

العكس نعم ألن الظهور والخفاء أمور نسبية أمور نسبية قد يخفى على عالم ما يظهر لغيره و 
فيجعل هذا المفهوم من هذا النص هو الظاهر بينما غيره ال يلوح له هذا الظاهر فيجعله يجعل 

 الظاهر غيره.
 أحسن هللا إليك.

ن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم  ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين وا 
 بشاهد ويمين ولو كان..
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

زيادة على النص عندهم نسخ والظني ال ينسخ القطعي مع أنهم قالوا هذا زيادة على النص وال
 خالفوا هذه القاعدة في مواضع.

رة للقرآن عندهم وللشافعي في هذه القاعدة كالم معروف  ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسِ 
وألحمد فيه رسالته المشهورة في الرد على من يزعم االستغناء من يزعم االستغناء بظاهر 

ولقد أورد فيها من الدالئل ما  -صلى هللا عليه وسلم-عن تفسيره بسنة رسول هللا القرآن 
 يضيق هذا الموضع عن ذكره من ذلك.

ا ممن ُيعتد بقوله ما فيه أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم يرى االستغناء بالقرآن عن السنة أبدً 
ا ما يقول باالستغناء بالقرآن عن السنة إال طوائف من المبتدعة سواء كانت من علماء اإلسالم أبدً 

على سبيل اإلجمال السنة كلها ليست بحجة كما هو معروف في مذهب الخوارج وأنه بيننا وبينكم 
أو باإللغاء الجزئي للسنة كما تقوله المعتزلة يعملون بالسنة لكن يجعلون هناك قيود كتاب هللا 
أكثر السنة أما من يعتد بقوله من أئمة اإلسالم الذين عليهم المعّول من فقهاء  خرجوضوابط تُ 

األمصار ال يوجد من ال يعتد بالسنة أو يقلل من شأن السنة نعم السنة ليست هي القرآن في 
ن كان فيها ما هو قطعي لكن يبقى أنها في الدرجة الثانية  قطعية الثبوت عند عامة أهل العلم وا 

بوت أما من حيث الداللة فهما سّيان من حيث الداللة فإذا دلت السنة على شيء من حيث الث
 ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژوجب العمل به كما يجب العمل بالقرآن يعني كالهما وحي 

 .٤ - ٣النجم:  ژ ٿ
 طالب: ...............

 ما أعرفه وهللا اآلن ما أعرفه.
 أحسن هللا إليك.

فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه من ذلك دفع الخبر الذي 
 طلق نسخ وأن تخصيص العام نسخ..واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد الم  

نعم هو نسخ جزئي ووجد في اصطالح بعض السلف إطالق النسخ عليه وهو نسخ جزئي إخراج 
لنصوص العامة والمطلقة هو نسخ جزئي لبعض الصور لبعض األوصاف لبعض األفراد من ا

 لكنه ليس بنسخ كلي فتبقى الصور الباقية محل عمل عند أهل العلم تبقى محكمة.
 أحسن هللا إليك.

وكمعارضة طائفة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم 
مة على   الخبر.مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدَّ

هذا عند عند اإلمام مالك المالكية عندهم تقديم عمل أهل المدينة لكن ما ُنقل عن اإلمام أحمد 
في ختم القرآن من قوله رحمه هللا كان أهل مكة يفعلونه كان أهل مكة يفعلونه هل في هذا عمل 
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المدينة بعمل أهل مكة؟ هل نقول أن اإلمام أحمد مذهبه مثل مذهب اإلمام مالك في عمل أهل 
مسألة واحدة مسألة واحدة ولم تعاَرض بنص خاص ما عورضت بنص  وهذا عمل أهل مكة أوالً 

خاص بينما اإلمام مالك لو عورض عمل أهل المدينة بنص خاص تركه ترك النص الخاص 
 كصيام الست وغيرها.
 طالب: ...............

 وين؟ 
 طالب: ...............

ا ها يعني مسألة ندت وال وجد في ذهن اإلمام استحسنالمذهب أبدً االستدالل به ليس على أصول 
رحمه هللا وال ُوجد في ذهنه إال هذا فتمسك به عّله أن يوجد لهم أصل شرعي ممن عمل بها من 

 أهل مكة.
 أحسن هللا إليك.

 طالب: ...............
ووجب أن  «بالخيارالبيعان »ا مسألة حديث ال، بلغه الخبر وقامت عليه الحجة وحديث أيًض 

 يستتاب أمور يعني لكن يبقى أنه إمام من أئمة المسلمين يعني مجتهد.
 أحسن هللا إليك.

بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة 
ن كان أكثر   ن كان أكثر الناس قد يثبتون وا  أحاديث خيار المجلس بناء على هذا األصل وا 
الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم 
لكانت الحجة في الخبر وكمعارضة قوم من البلدين بعض األحاديث بالقياس الجلي بناء على 
أن القواعد الكلية ال ال ت نقض بمثل هذا الخبر إلى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء كان 

 ا فهذه األسباب العشرة ظاهرة.ئ  خطِ ا أو م  صيب  ض م  المعار 
نعم هذه أسباب الختالف أهل العلم في األحكام كان الناس إلى وقت قريب عوام المسلمين ال 
يعرفون مثل هذه الخالفات ما شيين على قول معتمد في بلد من البلدان وال يعرفون مثل هذه 

وال أوهام ولم يتهموا الدين بالتناقض اآلن اطلعوا اإلشكاالت ولم يوجد عندهم اضطراب وال شكوك 
ا لذلك أن ُيطلعوا على األسباب ينبغي أن يطلعوا على وُأطلعوا على هذه األمور فينبغي تبعً 

األسباب وأن هذا ليس مرده اختالف في الدين أو تغير في الدين أو اضطراب في الدين إنما 
ها أجورهم المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له هوم ألهل العلم رتبت علييبين لهم أن هذه فُ 

أجر واحد وقد يكون مثل هذا الخالف من مصلحة المكلفين هذا العاّمي الذي اقتدى بمن تبرأ 
 الذمة بتقليده به قد يكون قوله أخف عليه ال يطالب باألشد.

 طالب: ...............
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اف عن الكاف ما جاؤوا من فراغ هم هذا حجته أن عمل أهل المدينة حجة متوارثة يعني نقلها الك
والعهد قريب ولم يختلطوا بغيرهم فوجد هذا العمل متوارث  -عليه الصالة والسالم-مهاجر النبي 

 حدثني أبي عن جدي أنهم وجدوا كذا هذا حجته.
 طالب: ...............

 وين؟
 طالب: ...............

وال عبرة  -عليه الصالة والسالم-م هللا وكالم رسوله يجاب عنه أنه ما فيه أحد قوله ملِزم إال كال
 ا من كان.بقول أحد في مقابلهما كائنً 

 أحسن هللا إليك.
قال رحمه هللا تعالى فصل وفي كثير من األحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في حجة في 

جميع ما ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على 
ال  ذا أبداها فقد تبلغنا وقد ال تبلغنا وا  في بواطن العلماء والعالم  قد يبدي حجته وقد ال يبديها وا 

 بلغت.
دعي وقد يوجد نص قد يكون هذا العالم في قوله هذا الذي خالف فيه النص على حد زعم المُ 

رجل ال الدليل أفتى به ا لهذا يخالف هذه الفتوى لكن هذا العالم هذا الحكم الذي أصدره مخالفً 
يحتمل عقله التفصيل قال حرام وخالص العامي ما يلزم بيان الدليل له وال بيان العلة وال وال 
تفصيل الحكم ألنه ال يحتمل هذا فحفظت عنه هذه الرواية أنه أفتى فالن بأن كذا حرام عنده 

 ال يلزم. ؟دليل لكن هل يلزم بيان الدليل لمثل هذا المستفتي
  إليك.أحسن هللا

ذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد ال ندركه سواء كانت الحجة صواب   ا في نفس األمر أم وا 
زنا هذا فال يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه  ن جو  ال لكن نحن وا 

به طائفة من أهل العلم إلى قول آخر إلى قوٍل آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع 
ق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى األدلة  ن كان أعلم إذ تطر  هذه الحجة وا 

 الشرعية.
نعم هذا إنصاف من المؤلف رحمه هللا تعالى يعني إذا وجدت اإلمام أحمد يقول هذا حرام 

ما ووجدت دليل يدل على الجواز وقال به جمع من أهل العلم اإلمام أحمد ال شك أننا نجزم بأنه 
م  قال حرام إال لدليل ثقتنا به تقتضي هذا وأيضا ورعه وعلمه واطالعه يقتضي هذا لكن هل المقدَّ
الدليل الذي في نفس اإلمام أحمد أو الدليل الذي بين أيدينا ما ندري وش عند اإلمام أحمد رحمه 

لذي بين أيدينا ا له موقف أو طريقة لدفعه من خالل هذا الدليل اهللا ولعله يظهر دليل يكون أيًض 
والمسألة مفترضة في إمام مجتهد له  ..فهذا متعصبة المذاهب يقولون ال اإلمام مادام قال حرام
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تبع إًذا وال يمكن أن يقول حرام إال بدليل يقتضي التحريم وثقتنا بإمامنا أعظم من ثقتنا بأنفسنا قد 
حمد على خالف ما فهمنا يكون هذا الدليل الذي يدل على الجواز ما فهمناه فهمه اإلمام أ

عمن صرح  متعصبة المذاهب يقولون هذا ولذا ال يحيدون عن مذاهبهم ولو خالفت األدلة فضالً 
بأن المذاهب ال يجوز عنها مخالفتها بحال وأنه يحرم مخالفة المذاهب األربعة كما صرح بذلك 

ا أو سنة أو قول بً ة ولو خالفت كتاربعوال يجوز الخروج عن المذاهب األالصاوي وغيره يقول 
صحابي نسأل هللا العافية ثم زاد على ذلك فقال ألن األخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر 

 هللا العافية كالم ال يحتمله عقل وال يصدر من عاقل.ل أنس
 أحسن هللا إليك.

فإن األدلة الشرعية حجة على جميع فإن األدلة الشرعية حجة هللا على جميع عباده بخالف 
ف رأي العالم والدليل الشرعي يتمنع أن يكون خطأ إذا إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي بخال

 العالم.
ال خطأ ال يمكن نعم أما إذا عُ  ورض معارضة تامة بحيث ال يمكن الجمع فأحدهما إما منسوخ وا 

أن يصدر من مشكاة واحدة أقوال متعارضة في حقيقة األمر أما التعارض في الظاهر فهو 
اللي هو موضوع مختلف الحديث هذا موجود التعارض في الظاهر ويسلك أهل العلم موجود 

المسالك الصحيحة للتوفيق بين هذه النصوص لكن تعارض حقيقي ال يمكن أن يوجد بين نصين 
 صحيحين اللهم إال أن يكون أحدهم متأخر والثاني متقدم.

 أحسن هللا إليك.
ا لما بقي في أيدينا شيء من األدلة ذا التجويز جائز  ورأي العالم ليس كذلك ولو كان العمل به

ا في تركه له ونحن التي يجوز فيها مثل هذا لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذور  
 معذورون في تركنا لهذا الترك وقد قال هللا..

ن بال شك نحن معذورون لتركنا لهذا لتقدير لتقدير هذا اإلمام الذي خالف الدليل بل نحن مأجورو 
 .-عليه الصالة والسالم-ألن المسلم مطالب بأن يعمل بما بلغه عن هللا وعن رسوله 

 أحسن هللا إليك.
 جب يئ        ىئ مئ حئ جئ یی ی ی        ىئ ىئ   ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ژوقد قال هللا سبحانه وتعالى: 

 ژ ختمت حت جت يب             ىب مب خب حب     جب يئ ىئ مئ حئ جئ ژوقال هللا سبحانه:   ٤٣٤البقرة:  ژ

بقول  -صلى هللا عليه وسلم-وليس ألحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي   ٩٥النساء: 
أحد من الناس كما قال ابن عباس رضي هللا عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث 
فقال له قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال 

ذا كان الترك قد يكون لبعض وتقولون قال أبو بكر وعمر  -يه وسلمصلى هللا عل-رسول هللا  وا 
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هذه األسباب فإن جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فال يجوز أن أن ي عتقد أن 
التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحالل أو 

 حكم بغير..
مجتهد والمشترط في اإلمام المجتهد المقتدى به المتبع  مإمام مجتهد في إما المسألة مفترضة في
 والدين والورع.أن يجمع بين العلم 

 وليييييييييييييييس فييييييييييييييي فتييييييييييييييواه مفييييييييييييييت متبييييييييييييييع
 

 ميييييييا ليييييييم يضيييييييف للعليييييييم واليييييييدين واليييييييورع 
ا ا وخوفً برئ من الورع إذا لم يتصف بالورع أفتى حسب هواه وطمعً  سلم من الورع إذا ألنه إذا 

 ال يستحق االقتداء هذا. رجاء وحينئذ  
 أحسن هللا إليك.

أو حكم بغير ما أنزل هللا وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو 
الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا عذاب أو نحو ذلك فال يجوز أن يقال إن ذلك العالم 

ا يحكى عن بعض ا إال شيئ  الوعيد وهذا مما ال نعلم به وهذا مما ال نعلم بين األمة فيه خالف  
معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه 

 ريم أو بتمكن..وهذا ألن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعمله بالتح
 بعلمه بعلمه..

 أحسن هللا إليك.
مشروط مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم فإن من نشأ ببادية أو كان 

ن لم..حديث عهد بإسالم وفعل شيئ    ا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وا 
 يعذر يعذر بجهله.
 أحسن هللا إليك.

ن لم يستند في  م واستند في اإلباحة وا  استحالله إلى دليل شرعي فمن لم يبلغه الحديث المحرِ 
ا ألجل اجتهاده قال هللا ا محمود  ا ولهذا كان هذا مأجور  إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذور  

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں     ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژسبحانه 

فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما   ٨٥ - ٨٧األنبياء:  ژ ھھ ھ ھ ہ ہہ ہ
بالحكم والعلم وفي الصحيحين عن عمرو وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي هللا 

ذا اجتهد فأخطأ » -صلى هللا عليه وسلم-عنه أن النبي  إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وا 
فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر وذلك ألجر اجتهاده وخطؤه مغفور له ألنه  «فله أجر

ر وقد قال هللا إدراك الصواب ألن إدراك الصواب في جميع أعيان األحكام إما متعذر أو متعسِ  
 تعالى.



 

 

 
8 

 8 (000) األئمة األعالمرفع املالم عن 

ا بل ال بد أن يصيب ويخطئ ما المسألة مفترضة في شخص واحد أن تكون جميع أقواله صوابً 
ويصيب ويتحرى الصواب ويصيب الصواب ومنهم وما منهم إال قد ال يصل إلى  من مجتهد إال

الصواب ليست المسألة مفترضة في معصوم المسألة مفترضة في بشر يخطئ ويصيب تبلغه 
األدلة وقد يخفى عليه بعضها ينشط لفهم هذه األدلة ينشط لبحثها قد يعجز عن إدراك بعض 

 ه أهل لالجتهاد ليحصل على الثواب األجر أو األجرين.مدلوالتها لكن يكفيه أنه يجتهد وأن
 طالب: ...............

 ذا حديث ذا؟!
 طالب: ...............

 وش هو؟
 طالب: ...............

 وارد ذا؟! وارد؟ 
 طالب: ...............

 تحضره لنا بكرة إن شاء هللا؟ إيه جزاك هللا خير.
 طالب: ...............

 بشر ما يخالف حنا نقوله والثاني والثالث يقولونه لكن الحديث. إيه كونه قول
 طالب: ...............

 ا إن شاء من مصدره.المقصود هاته لنا جزاك هللا خير أقول أحضره غدً 
 طالب: ...............

 وراه؟
 طالب: ...............

إذا عذر اإلمام عذر المقلد من باب أولى اللهم إال إذا عرف المقلد أن هذا اإلمام  حال على كل
 أخطأ بلغه أن هذا اإلمام أخطأ وأنه ممن يثق به فعليه أن يعمل بالصواب ال بالخطأ.

 طالب: ...............
 على كل حال العامي العامي يكفيه أن يفاضل بين أهل العلم ويسأل أهل العلم.

  إليك.أحسن هللا
 ۆ ۆ ۇ ۇ ژوقال تعالى:   ٨٧الحج:  ژ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ژوقال قال هللا تعالى: 

أنه قال  -صلى هللا عليه وسلم-وفي الصحيحين عن النبي   ٤٧٩البقرة:  ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
فأدركتهم صالة العصر في  «ال يصلين أحد العصر إال في بني قريضة»ألصحابه عام الخندق 

الطريق فقال بعضهم ال نصلي إال في بني قريضة وقال بعضهم لم يرد منا هذا فصلوا في 
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الطريق فلم يعب واحدة من فلم يعب واحدة  من الطائفتين فاألول فاألولون تمسكوا بعموم 
عهم من الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم داخلة  في العموم واآلخرون كان م

الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم فإن المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي 
 ا هل يخص العموم.ا مشهور  وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختالف   -صلى هللا عليه وسلم-

 كاختالف الصحابة في هذه القضية كاختالف الصحابة.
 أحسن هللا إليك.

 .ن صلوا في الطريق كانوا أصوب فعال  بالقياس ومع هذا فالذيهل يخص العموم 
هل يخص العموم بالقياس أو ال يخص؟ مثاله قياس العبد على األمة في تنصيف العذاب إذا زنا 

 ا على األمة ألن النص وارد في األمة؟العبد الذكر هل يجلد نصف الحر قياسً 
 طالب: ...............

؟ أو يجلد كامل عمال بالعموم؟ مسألة خالفية بين أهل العلم تخصيص بالعموم أو ال يجلد عمالً 
 التخصيص بالقياس يسمونه تخصيص بالقياس.

 طالب: ...............
عملوا  ؟الذين أخروا الصالة عن وقتها ولم يصلوا إال في بني قريظة خالفوا النص واال وافقوه

ا دون بني قريظة وبادروا إلى الوصول ا الذين صلو ا لنصوص كثيرة جدً بمنطوقه وجعلوه مخصًص 
إليهم عملوا بمفهومه وأن المقصود منه المقصود منه المبادرة مع العمل بالنصوص األخرى يعني 
إذا جاء حديث يلزم منه إهدار بقية النصوص يعني التعامل مع النصوص بهذه الكيفية يحتاج 

 هم كل عمل بما أداه إليه اجتهاده.ا منما خطأ واحدً  -عليه الصالة والسالم-إلى فهم والنبي 
 طالب: ...............

على كل حال العامة إطالعهم على الخالف أمر مشكل إطالعهم على الخالف أمر مشكل ألنه 
هؤالء العامة منهم من يدرك ومنهم من ال يدرك ومنهم من يتهم الشرع ومنهم  يؤدي إلى أمور أوالً 

ن رخص ومنهم من يقول فرصة مادام وجد خالف شوفوا من يتهم أهل العلم ومنهم من يبحث ع
األنسب ومنهم الوِرع شديد الوَرع الذي يصل ورعه إلى حد الوسوسة ومنهم المتساهل شديد 
 التساهل المقصود مثل هذا العوام ما ينبغي أن يطلعوا عليه لكن عاد أمر وقع ما يمكن إيه نعم.

 طالب: ...............
به في بيوت المسلمين وكيف يستطاع اجتثاث هذه الشبه فأمر محّير فعلى أما العقائد وبث الش

أهل السنة أن يبادروا بعرض ما عندهم من حق قبل أن يباَدروا فإذا وجد من يبادرهم يدرؤون هذا 
 الشر بقدر المستطاع ألنه منكر تجب إزالته.

 طالب: ...............
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ال بد أن يكون الفهم على ضوء القواعد العامة المنتزعة من النصوص الشرعية وش معنى هذا؟ 
 ويقول من جر إزاره خيالء.. كمِّل.. «ما أسفل من الكعبين ففي النار»لما يأتينا يقول 

 طالب: ...............
ذا اختلف هذه عقوبة وهذه عقوبة هذه عقوبة تختص بالفعل هذا وهذه عقوبة.. الحكم مختل ف وا 

الحكم ال يجوز حمل المطلق على المقيد مع اختالف الحكم نعم لو اتحد الحكم من جر إزاره 
خيالء ففي النار ما أسفل من الكعبين ففي النار قلنا يجب حمل المطلق على المقيد لالتحاد في 

حكم  الحكم لكن مادام اختلف في الحكم تحمل هذه الصورة على حكم والصورة الثانية على
 مستقل فال يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة.

 طالب: ...............
قيد لكن العقوبة مختلفة مال، العقوبة مختلفة لو صارت العقوبة واحدة قلنا يحمل المطلق على ال

 مقيد.فال يحمل المطلق على ال تبعًا الختالف العقوبة إًذا الحكم مختلف
 طالب: ...............

 يهم؟وش ف
 طالب: ...............

هنا يحمل المطلق على المقيد نقول هذا مطلق يقيد بالخيالء الحكم الذي هو ال ينظر هللا إليه 
يقيَّد بنظيره ويبقى أن المسبل مجرد إسبال ال يتناوله هذا الحكم إنما يتناوله الحكم الثاني ففي 

 النار.
 أحسن هللا إليك.

صلى هللا عليه -باع الصاعين من التمر بالصاع أمره النبي  وكذلك بالل رضي هللا عنه لما
برده ولم يرتِ ب ولم يرتِ ب على ذلك حكم أكل الربا من التمر حكم آكل ولم يرتب على  -وسلم

ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بمكانه بالتحريم وكذلك عدي بن 
 حاتم وجماعة وجماعة..

 الكالم..؟
 يه نعم يا شيخ..إ

 طالب: ...............
 وش هو؟

 طالب: ...............
 ا.إًذا تأخرنا جدً 

 طالب: ...............
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موانع لحوق الوعيد وهللا موقف طيب بس عاد باقي مجرد أمثلة لما تقدم نسردها سرد ألن الموانع 
 موقف طيب.

 طالب: ...............
 وين؟

 طالب: ...............
 موانع لحوق الوعيد قريبة ما هي بعيدة.

 أحسن هللا إليك.
 وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي هللا عنهم.

ا هو إذا حصل رد ال بد أن يحصل عول يعني إذا أطلنا في هذا ما يلحق من الدروس نخففه جدً 
 ن شاء هللا تعالى.ا بأن األسبوع القادم ما فيه درس أنا عندي سفر إونطيل الطرف الثاني علمً 

معناه الحبال   ٤٧٨البقرة:  ژ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ژلما اعتقدوا أن قوله تعالى: 
 معناه الحبال البيض والسود فكان أحد..

المحسوسة الحبال المحسوسة أن أحدهم يضع الحبل تحت وساده األبيض واألسود حتى يتبين 
 له.

 أحسن هللا إليك.
عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين له أحدهما من اآلخر فكان أحدهم يجعل عند وسادته 

دي إن وسادك إذ ا لعريض إنما هو بياض النهار وسواد لع   -صلى هللا عليه وسلم-فقال النبي 
 الليل فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكالم.

عرض الوساد وعرض القفى كلها تدل على الغفعلة عندهم لكن العرب يكنون بهذا عن الغفلة 
 وساد يحتمل عقالين عريض حسي.

فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكالم ولم يرتب على هذا الفعل ذم ولم يرتَّب على هذا الفعل ذم 
ن كان من أعظم الكبائر بخالف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب  من أفطر في رمضان وا 

هللا، هالَّ سألوا إذا لم  قتلوه قتلهم»قال  -صلى هللا عليه وسلم-الغسل فاغتسل فمات فإنه 
فإن هؤالء أخطؤوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم  «يعلموا فإنما شفاء العي السؤال

د    ا وال دية والخطأ في العفو والترك.وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قو 
 ما هو مثل الخطأ في اإليجاد والفعل.

 أحسن هللا إليك.
ا وال دية وال كفارة لما قتل الذي قال ال إله إال هللا في ود  بن زيد ق   وكذلك لم يوجب على أسامة

ا جواز قتله بناء على أن هذا اإلسالم ليس ا فإنه كان معتقد  غزوة الحرقات فأنه كان معتقد  



 

 

 
02 

 02 (000) األئمة األعالمرفع املالم عن 

بصحيح مع أن قتله حرام وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي 
ن كان من دماء أهل العدل بتأو  ن كان قتلهم وا  يل سائغ لم لم ي ضمن بقود وال دية وال كفارة وا 

ا وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد ال يحتاج أن يذكر في كل قتلهم وقتالهم محرم  
خطاب الستقرار العلم به في القلوب كما أن الوعد على العمل مشروط بإخالص العمل هلل 

ر قيام وبعدم حبوط العمل بالردة ثم إن  هذا الشرط ال ي ذكر في كل حديث فيه وعد ثم حيث ق دِ 
 الموِجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع.

 انتهى يا شيخ وصلنا إلى موانع لحوق..
 يكفي يكفي..

 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا محمد..
 أحسن هللا إليك.


